
Доналд Трамп: Преговори са талибанима о окончању рата у Авганистану су мртви
уторак, 10 септембар 2019 10:47

 Председник САД данас је рекао да су амерички преговори са талибанима о окончању
рата у Авганистану „мртви“ после њиховог прекида прошле недеље.

  

  Упитан данас о тим преговорима Трамп је одговорио „они су мртви. Што се мене тиче,
они су мртви“.   

Трамп је у суботу на Твитеру написао да је био заказан састанак са авганистанским
председником Ашрафом Ганијем и вишим талибанским званичницима у Кемп Дејвиду,
председничком одмаралишту код Вашингтона, али да је самит отказан пошто су
исламистички екстремисти признали да су одговорни за напад у којем је убијен амерички
војник.

  

Трамп је написао и да прекида преговоре између САД и талибана о окончању
дугогодишњег авганистанског рата, који су, према изјавама америчког изасланика, били
у завршној фази.

  

Амерички изасланик Залмај Калилхад је био у преговорима са политичким крилом
талибана у Дохи у Катару готово годину дана, и најавио је да је споразум пред
закључивањем, али се у последњем тренутку то осујетило.

  

Побуњеници сада најављују ново проливање крви.
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Трамп је преко Твитера данас дао уверавања да је америчка војска појачала своју
офанзиву против талибана од напада у четвртак.

  

„Последња четири дана ударили смо наше непријатље јаче него у било ком тренутку
последњих десет година“, написао је он данас у још једном твиту.

  

Трамп је такође данас жустро преко твитера оспорио медијске извештаје према којима је
његова жеља да организује састанак са талибанима у Кемп Дејвиду изазвала велика
неслагања у његовом тиму.

  

„Много лажних вести према којима сам ја наводно пресудио супротно од мишљења
потпредседника и других саветника о могућем сусрету са талибанима у Кемп Дејвиду. Та
прича је лажна“, написао је данас Трамп на Твитеру.

  

Амерички преседник данас је додао да је увек мислио да је добро да се састане и прича
са људима али да је у овом случају он на крају одлучио да то не уради.

  

Амерички медији пренели су да су потпредседник Мајк Пенс, али и саветник за
националну безбедност Џон Болтон били против доласка талибана у Кемп Дејвид, другу
резиденцију америчких председника и место где је одржано више историјских самита.

  

„Непоштени медији желе да вас наведу да верујете да конфузија влада у Белој кући, али
то није случај“, такође је написао Трамп.

  

(Бета)
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